
رژه زيرنويس هاي يارانه اي  روي عزت   مردم
 زيرنويس هاي س��يما براي انصراف از دريافت ياران��ه نقدي پرتعداد ترين 
مهمانان خانه هاي مردم در تعطيالت آغاز سال جديد بود؛ مهمانان ناخوانده اي 
كه براي القاي درستي شان به مخاطب، تنها به زيرنويس اكتفا نشد و راه به 
ديالوگ هاي بازيگران سريال هاي پرمخاطب نوروزي نيز باز كرد، حتي به 
قيمت صداگذاري مجدد صحنه هايي از سريال! ترجيح دولت آن است كه 
تا حد امكان، مردم از دريافت يارانه نقدي خودداري كنند و پول يارانه شان 
را به دولت ببخش��ند و براي رس��يدن به اين خواس��ته، مي كوشد از همه 
ظرفيت ها بهره ببرد. سال گذش��ته، تالش براي ايجاد كمپين انصراف با 
اعالم خبر نادرست انصراف حسن روحاني از دريافت يارانه نقدي ناكام ماند؛ 
رئيس جمهوري كه پيش از اين هم يارانه اي دريافت نمي كرد، تا حال بخواهد 

از دريافت آن انصراف دهد!
در اين مسير، ايراد فشار به صدا و سيما از كانال بودجه اي كه دولت موظف 
است در اختيار اين سازمان قرار دهد، باعث شد تا زيرنويس هاي تشويق مردم 
به انصراف از دريافت يارانه نقدي پاي ثابت برنامه هاي نوروزي تلويزيون شود؛ 
روندي كه آن قدر زياد به كار گرفته ش��د كه اگر اينك دولت نگران نتيجه 
معكوس آن باشد، بيراه نخواهد بود! گرچه موضوع ما نگراني دولت نيست...  
موضوع فقط همين زياده روي در حجم نبود، گرچه همين تبليغات عظيم 
هم كه به شدت بر صورت مخاطب كوبيده مي شد، توهين به مردم به حساب 
مي آمد اما متن زيرنويس ها مردم را دعوت به صداقت مي كرد و اينكه به خاطر 
كذب بودن برخي اطالعات داده شده به دولت توسط بخش اندكي از مردم، 
همه ملت مخاطب چنين زيرنويس هايي قرار بگيرند، چندان اخالقي نخواهد 
بود. براي داشتن درك بهتر از اين اتفاق، كافي است بينديشيم كه اگر اينك 
رسانه اي تبليغات خود را معطوف به دعوت رئيس جمهور و رئيس سازمان 
صدا و سيما به صداقت و راستگويي كند، آيا توهين آميز تلقي نخواهد شد؟

از سويي ديگر، زيرنويس ها به مفاهيم ديني همچون بركت و ايثار و... هم 
متوسل شدند و عالوه بر آن كوشيده شد تا انصراف از دريافت يارانه، به عنوان 
سال و عزم ملي و مديريت جهادي و حتي به مصداق اصلي اقتصاد مقاومتي 
كه توسط رهبري بيان شده، مطرح ش��ود؛ بحثي كه معلوم نيست چقدر 
مي تواند منطبق بر واقع باشد و آيا مگر منظور از اقتصاد مقاومتي، اقتصاد 
رياضتي بود كه حال با اينگونه تبليغات منفي، چهره سياهي از اين مفاهيم 

درست خلق كنيم؟!
نكته ديگر اينكه در سريال پربيننده پايتخت ارسطو )با بازي احمد مهران فر( 
در ديالوگي مي گويد: »مي داني يارانه چيه؟ يارانه پولي است كه به فقرا و 
افراد نيازمند مي دهند، البته نقي از دريافت يارانه انصراف داده است!« و چو 
چانگ )زن چيني ارسطو با بازي منگ هان ژانگ( هم پاسخ مي دهد: »من 
از رئيس جمهورتان شنيده ام كه مردم ثروتمند اگر يارانه نگيرند، دارو و 
درمان ارزان تر مي شود.« سؤال اينكه آيا فقط فقرا در ايران يارانه مي گيرند 
يا اين حقي است كه همه 75 ميليون ايراني از آن برخوردار بودند؟ و اگر در 
دور جديد بخواهند از آن انصراف دهند، در واقع لطف مردم در مقابل دولت 
بوده و چشم پوشي از حق شان، نه اينكه تاكنون چيزي زياده بر حقشان 
نصيب آنان شده است! اينكه يارانه بگيران را نيازمند و فقير تلقي كنيم، 
بر باد دادن عزت مردم براي وادار ساختن آنان به انصراف از يارانه است. از 
سويي كاراكتري كه در سريال گفته مي شود از دريافت يارانه انصراف داده، 
گچ كار ساده اي است كه خانه و ماش��ين هم ندارد! آيا دولت متوقع است 
كساني با چنين سطح زندگي هم از دريافت يارانه اندك 45 هزارتوماني 
انصراف دهند؟! متأسفانه بايد اذعان داشت كه صدا و سيما با فشار دولت 
توهين هايي را در ايام عيد به مردم روا داشت كه كمترين واكنش به آن 
مي تواند بيان توضيح در مورد چرايي عقب نشيني سازمان در برابر فشارهاي 

دولت در اين زمينه باشد. 
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قطعنامه كميته روابط خارجي پارلمان اتحاديه اروپا را  كه از آن به عنوان 
قطعنامه راهبردي اتحاديه اروپا در قبال ايران نام برده ش��ده است  بعد از 
توافقنامه هسته اي، دومين اقدام جدي غرب در مواجهه با ايران در سال هاي 
اخير مي توان ارزيابي كرد. اين قطعنامه اگرچه به عنوان گام تكميلي غرب، 
اتهام عدم رعايت حقوق بشر را محور قرار داده است، اما همچون توافقنامه 
ژنو، هرگونه رفع تحريم ها و گشايش در روابط اقتصادي با ايران را به نتيجه 
رسيدن مذاكرات هسته اي موكول كرده است ولي در عين حال اروپايي ها 
را موظف كرده كه از هم اكنون در مس��ائل داخلي اي��ران دخالت كرده و 
سلطه استعماري غرب را در پوشش »حمايت از حقوق بشر« بر مردم ايران 
تحميل كنند.  زيرسؤال بردن س��المت انتخابات رياست جمهوري اخير 
ايران، حمايت آشكار و علني از فتنه گران و قاچاقچيان مواد مخدر، دخالت 
در مسائل حقوقي و قانوني ايران و تأكيد بر لغو مجازات اعدام، تأكيد بر ديدار 
هيئت هاي اروپايي با مخالفان نظام اسالمي در سفر به ايران و تأكيد بر افتتاح 
دفتر اتحاديه اروپا در تهران براي تأثيرگذاري بر سياست هاي ايران بخشي 
از راهبرد اروپا در مواجهه با ايران است و اين امر نشان مي دهد كه اروپايي ها 
اين بار تالش دارند ناكامي هاي گذشته در اعمال سلطه بر ايران را نه از طريق 
جنگ و تهديد نظامي و روش هاي استعمار كهن، بلكه از روش هاي استعمار 
فرانو و در پوشش حمايت از حقوق بشر و حمايت از مخالفان نظام اسالمي 

)الگوي جنگ نرم( محقق سازند. 
اگرچه در اين قطعنامه اتحاديه اروپا تالش شده در مورد موضوعاتي نظير، 
سالمت كودكان در ايران، تأمين تجهيزات پزشكي و دارو يا كمك به مقابله با 
بيماري هاي مسري و مشكالت محيط زيست و. . . براي مردم ايران دلسوزي 
كند و پس از حصول توافق هسته اي براي رفع آن به دولت ايران كمك كند، 
اما اين سؤال اساسي مطرح است كه چه عاملي اروپايي ها را در تنظيم اين 
قطعنامه استعماري عليه ايران و تحقق آن اميدوار كرده است. آيا اقدام آنها 
مبتني بر برآورد از نتيجه مذاكرات هسته اي است يا برآورد از محيط داخلي 
ايران يا اينكه در مذاكرات با نمايندگان اتحاديه اروپا نكاتي مطرح شده است 

كه قطعنامه محصول آن شده است؟ 
اما به رغم ابعاد منفي آن، قطعنامه اتحاديه اروپا را بايد سندي بر حقانيت 
نظام اسالمي در نوع و نحوه مواجهه با نظام سلطه دانست. وجه بارز و روح 
اين قطعنامه حمايت از فتنه گران و عامالن و سران فتنه بعد از انتخابات دهم 
رياست جمهوري است و اصرار آنها بر ديدار و مالقات با آنها و تالش براي 
آزادي آنها، نشان دهنده پيوند عميق ميان بيگانگان و عامالن فتنه است و 
ثابت مي كند كه سران داخلي فتنه تنها عروسك هاي خيمه شب بازي غرب 

در مواجهه با نظام اسالمي بوده اند. 
قطعنامه اتحاديه اروپا نشان دهنده تقسيم كار امريكا و اروپا در دو موضوع 
اصلي مواجهه غرب با ايران يعني موضوع هس��ته اي وحقوق بشر است. 
امريكايي ها به دليل درگير بودن درپرونده هس��ته اي، امكان مانور روي 
موضوع حقوق بشر را نداشتند، لذا اين مأموريت به اروپا سپرده شد و جالب 
هم اين اس��ت كه اروپايي ها اصرار دارند  در اين موضوع خود را مستقل از 
امريكا نشان دهند. در بند 10 اين قطعنامه تهيه كنندگان آن »خواستار 

استقالل بيشتر در سياستگذاري اتحاديه اروپا در قبال ايران مي شوند.«
برخورد دوگانه غرب وجه ديگر اين قطعنامه اس��ت. صدور اين قطعنامه 
مداخله جويانه به بهان��ه آمار اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در ش��رايطي 
صورت گرفته اس��ت كه اروپايي ها در برخوردي دوگانه با برخي از شيوخ 
منطقه قراردادهاي 40 ميليارد دالري منعقد كرده و نسبت به فجايع آنها 
عليه مردمشان چشم فرو بسته اند. اما قطعنامه اتحاديه اروپا در عين حال 
به موقعيت ممتاز ايران در منطقه اذعان داشته و بر اين نكته تأكيد دارد كه 

غرب براي حل مسائل منطقه اي خود به نفوذ ايران نيازمند است. 
داليل فوق و ده ها دليل ديگر نشاندهنده حقانيت ايران در عدم اعتماد به 
غرب است و اين بايد درس عبرتي باشد براي مسئوالن سياست خارجي كه 
به جاي اعتماد به غرب، نيم نگاهي به ظرفيت ها و قابليت هاي دروني كشور 
داشته باشند و در نشست ها و مذاكرات به گونه اي سخن نگويند كه دشمن 

اينگونه آشكارا به تجديد سلطه وتحقير مردم ايران اميدوار باشد. 
فراموش نكنيم كه يكي از شعارهاي اصلي انقالب اسالمي »استقالل« بود. 
اگرچه رژيم شاهنشاهي به ظاهر مستقل بود اما سلطه بيگانگان برتمامي 
اركان كشور در آن زمان يكي از داليل اصلي امام راحل عظيم الشأن ومردم 
ايران درآغاز انقالب بود وبس��ياري از هزينه هايي كه در طول س��ال هاي 
پس از انقالب براي نظام پرداخته شد براي حفظ اين استقالل بود. اكنون 
دولتمردان بايد هوشيار باشند كه مذاكرات هسته اي ويا تقويت روابط با 

اروپايي ها به زمينه اي براي خدشه به استقالل كشور تبديل نشود!

 مردارهاي سياسي با تنفس مصنوعي احيا نمي شوند
مسئول سازمان بسيج دانشجويي دانشگاه هاي كشور گفت: وزراي 
اقتصادي و فرهنگي به ج�اي ديدار با فتنه گران به فكر گره گش�ايي 
از مش�كالت مردم و عرض اندام در عرصه اقتصاد و فرهنگ باش�ند. 
به گزارش »جوان«، دكتر محمد ودود حيدري مس��ئول س��ازمان بسيج 
دانشجويي دانشگاه هاي كشور در واكنش به ديدار چند تن از وزرا و اعضاي 
هيئت دولت يازدهم با يكي از سران فتنه، گفت: در سالي كه با درايت رهبر 
معظم انقالب حركت جهادي در مس��ير فرهنگ و اقتصاد مي باشد، نبايد 
شاهد ديدار وزراي مرتبط با اين عرصه ها با افرادي باشيم كه نه در عرصه 

فرهنگ و نه در عرصه اقتصاد كارنامه درخشاني ندارند . 
حيدري اين ديدارها را در راستاي اهداف سياسي و جناحي و خروج از اعتدال 
دانست و با تذكر به هيئت دولت در مورد اين گونه حركات مشكوك سياسي، 
تأكيد كرد: بايد به مسئوالن دولتي گفت؛ به جاي اين گونه رفتارها و تالش 
براي احياي مرده هاي سياسي، به منويات و فرامين رهبري در به ثمر رسيدن 
اقتصاد مقاومتي و فرهنگ اسالمي ايراني با مديريت جهادي فكر كنند و 
همه تالش و توان خود را در حل مشكالت اساسي كشور متمركز نمايند و 
به سوگندي كه در برابر قانون اساسي خورده اند پايبند باشند. حيدري در 
پايان خطاب به جريان هاي سياسي مطرود گفت: به گروه هاي سياسي كه 
بارها به كشور و نظام ظلم و خيانت نموده اند بايد گفت؛ مردارهاي سياسي با 
تنفس مصنوعي احيا نمي شوند و اين آقايان بدانند ملت ايران هرگز در برابر 
خيانت هاي دوران فتنه شما كوتاه نخواهند آمد و اجازه خودنمايي و حضور 

دوباره در جامعه را نخواهند داد.

دادستان زاهدان:
حكم اعدام عامالن ترور دادستان زابل تأييد شد

دادس�تان عموم�ي و انق�الب زاه�دان از تأيي�د حك�م اع�دام 
عام�الن ت�رور دادس�تان زاب�ل در دي�وان عالي كش�ور خب�ر داد. 
محمد مرزيه در گفت وگو با مهر در خصوص آخرين وضعيت پرونده ترور 
دادس��تان زابل گفت: پرونده س��ه تن از متهمان اصلي ترور شهيد نوري 
دادستان زابل پس از صدور كيفرخواست به دادگاه انقالب اسالمي زاهدان 
ارسال شد و جلسه نخست دادگاه پنجم اسفند با حضور خانواده دو شهيد و 
وكالي تسخيري متهمان برگزار شد.  وي افزود: پس از رسيدگي به پرونده، 
حكم سه نفر از عوامل ترور دادستان زابل به اتهام محاربه صادر و اين افراد به 
اعدام محكوم شدند.  دادستان زاهدان خاطرنشان كرد: پس از ابالغ حكم، 
متهمان به حكم مجازات خود اعتراض داشتند كه پرونده براي رسيدگي 
نهايي به ديوان عالي كشور فرستاده شد. قضات ديوان عالي كشور نيز پس 
از بررس��ي حكم و پرونده، رأي دادگاه را ابرام- تأييد- كردند. مرزيه ادامه 
داد: حكم مجازات سه محكوم به اعدام به زودي اجرا مي شود. به اتهام ديگر 
متهمان اين پرونده نيز در دادگاه رسيدگي خواهد شد.   دادستان عمومي و 
انقالب زاهدان در خصوص آزادي مرزبانان نيز گفت: براي آزادي مرزبان هيچ 

مبادله و آزادي زنداني صورت نگرفت.

عباس حاجي نجاري

سپاه يك تيم تروريستي را شناسايي و دستگير كرد
روابط عمومي كل سپاه از شناسايي و دستگيري يك تيم تروريستي 
وابسته به س�رويس هاي جاسوس�ي بيگانه در خوزس�تان خبر داد. 
به گزارش سپاه نيوز، در پي دريافت اطالعاتي مبني بر اقدام سرويس هاي 
جاسوسي وابسته به بيگانگان براي سازماندهي و اعزام يك تيم عملياتي 
جهت اقدامات تروريستي و خرابكارانه در ايران، با الطاف و عنايات الهي و 
عمليات پيچيده اطالعاتي و شناسايي، رصد و كنترل اعضاي تيم مذكور 
در خارج از مرزها، پس از ورود آنان به كش��ور در روزهاي آغاز سال جديد، 
نيروهاي اطالعاتي س��پاه ولي عصر)عج( استان خوزس��تان در عملياتي 
سريع آنها را غافلگير و دستگير كردند. بر اساس اين گزارش تروريست ها 
در چارچوب يك پروژه عمليات رواني با هدف بمب گ��ذاري و خرابكاري 
در برخي اماكن و مقرهاي حساس، شناس��ايي، ترور و ايجاد فضاي رعب 
و وحشت و ناامني در جامعه، تحت چتر حمايتي سرويس هاي جاسوسي 
دشمنان ملت ايران وارد كشور شده بودند. اين گزارش محموله هاي آماده 
انفجار، بمب هاي چسبان و كنار جاده اي، تلفن همراه و سامانه هاي ارتباطي 
مجهز به رمزنگاري در فضاي مجازي و اينترنت را از جمله تجهيزات به دست 
آمده از دستگيرشدگان ذكر كرده است. بازداشت شدگان در اظهارات اوليه 
خود به ارتباط و سازماندهي هسته تروريستي توسط سرويس هاي جاسوسي 

تحت حمايت دشمنان فرا منطقه اي اعتراف كرده اند. 

نيروي زميني سپاه مصمم به تأمين امنيت پايدار
فرمانده نيروي زميني س�پاه با اش�اره ب�ه نامگذاري س�ال جديد به 
س�ال اقتصاد و فرهن�گ با ع�زم مل�ي و مديريت جهادي از س�وي 
فرماندهي معظم كل ق�وا،  تأكيد كرد كه نيروي زميني س�پاه با تمام 
توان و ظرفيت، مصمم و آماده نقش آفريني در تحقق شعار سال است. 
به گزارش روابط عمومي نيروي زميني سپاه،  سردار پاكپور طي سخناني 
در جمع كاركنان ستاد اين نيرو بر عزم جدي نيروي زميني سپاه در تحقق 
منويات فرماندهي معظم كل قوا تأكيد كرد. پاكپور گفت: نيروي زميني سپاه 
اگر چه طي سال هاي گذشته در خالل مأموريت هاي ذاتي خود اقداماتي در 
جهت محروميت زدايي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته كشور انجام داده 
است، اما اين نيرو با جديت هرچه تمام تر براي تحقق عملي شعار سال در 
مناطق مأموريتي اقدامات الزم را در راستاي مأموريت امنيت پايدار به عمل 
خواهد آورد. وي احداث بيمارستان هاي صحرايي و ارائه رايگان پيشرفته ترين 
خدمات درماني به محرومين،  فعاليت هاي فرهنگي، ساخت مدرسه،  پل و 
 جاده را نمونه هايي از اقدامات نيروي زميني سپاه در مناطق محروم و عمدتاً 

مرزي كشور در طول سال هاي اخير خواند.  

تجمع حوزه و دانشگاه
 در اعتراض به قطعنامه پارلمان اروپا

جمع�ي از ط�الب و روحاني�ون ح�وزه علمي�ه ق�م و دانش�جويان 
دانش�گاه هاي ته�ران در اعت�راض ب�ه قطعنام�ه ضدايران�ي 
مي كنن�د.  برگ�زار  اعتراض�ي  تجم�ع  اروپ�ا  پارلم�ان 
محمدسعيد سرافراز، دبير شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه هاي 
تهران در گفت و گو با تسنيم گفت: دانشجويان در اعتراض به تصويب قطعنامه 
ضدايراني در پارلمان اروپا امروز مقابل سفارت يونان تجمع مي كنند. وي افزود: 
دانشجويان دانشگاه هاي تهران در اعتراض به اقدام پارلمان اروپا در تصويب 
قطعنامه ضدايراني كه اس��تقالل و هويت مردم ايران را زير سؤال مي برد و 
ضدحاكميت ملي نظام مقدس جمهوري اسالمي است، تجمع اعتراض آميز 
برگزار مي كنند. س��رافراز ادامه داد: اين تجمع ساعت 14:30 روز سه شنبه 
19 فروردين ماه مقابل سفارت يونان به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا با 
حضور دانشجويان، نخبگان و عموم اقشار مردم برگزار مي شود. همچنين علما، 
 روحانيان و طالب حوزه هاي علميه در اعتراض به قطعنامه اتحاديه اروپا ظهر 

امروز تجمع اعتراض آميزي در مدرسه علميه فيضيه برگزار مي كنند. 

عضو ناظر مجلس در س�تاد مبارزه با مفاس�د 
اقتصادي با بيان اينكه به دنبال مجازات بابك 
زنجاني نيس�تيم، گفت: ارزش ام�وال داخلي 
زنجاني 1000 ميليارد تومان بوده و طلب نظام 
از زنجاني2 ميليارد و 350 ميليون يورو است. 
»عزت اهلل يوسفيان مال« نماينده مردم آمل با اشاره 
به برنامه هاي ستاد ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي 
به خبرنگ��ار پارلماني باش��گاه خبرنگاران گفت: 
جلسات اين س��تاد يك هفته در ميان به صورت 

مرتب برگزار مي شود. 
وي در ادامه و در پاسخ به اين سؤال كه آيا پرونده 
بابك زنجاني توس��ط اين ستاد پيگيري مي شود 
يا خير گفت: اين پرونده تقريب��اً در ابتداي همه 
جلسات ستاد بررس��ي و گزارش ارائه مي شود و 
اگر تصميمات الزم باشد اول جلسات ستاد اتخاذ 

مي ش��ود.  يوسفيان 
م��ال اظهار داش��ت: 
تالش براين اس��ت 
كه تم��ام پول هايي 
كه در اختي��ار بابك 
زنجاني اس��ت به هر 
نحو ممكن به خزانه 
كشور باز گردد. وي تصريح كرد: هيچ كس در حال 
حاضر به فكر مجازات بابك زنجاني نيست، هرچند 
در بازداشت مجازات مي شود، ولي براي ما برگشت 
بدهي هاي اين شخص مهم است تا دستگاه قضايي 

و سازمان بازرسي بدهي ها را بازگرداند. 
نماينده آمل در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا 
اموال بابك زنجاني ارزش گذاري ش��ده است، 
گفت: حدوداً ارزش گذاري ش��ده است. وي در 

خصوص اينكه ارزش اموال داخلي بابك زنجاني 
به چه ميزان است گفت: نزديك به هزار ميليارد 
تومان است. يوسفيان مال تأكيد كرد: البته اين 
رقمي نيست، چراكه چند درصد بدهي زنجاني 
نيز نمي شود. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه 
با مفاسد اقتصادي تأكيد كرد: ما بايد به دنبال 
بازگرداندن ارز ه��اي خارجي باش��يم، چراكه 
اموال خارج از كش��ور زنجان��ي را ارزش گذاري 

نكرده ايم. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اموال خارج از 
كشور زنجاني بدهي هاي او را جبران خواهد كرد 
يا خير گفت: بله، ولي م��ا نمي توانيم اموال خارج 
از كش��ور او را بياوريم. به فرض مثال فروشگاهي 
را كه در فالن كش��ور دارد بفروشيم بلكه ما فقط 
مي توانيم پول هايي را كه در خارج از كشور هست 

از طريق ارتباط با دولت ها برگردانيم. يوسفيان مال 
تأكيدكرد: ام��وال خارج از كش��ور بابك زنجاني 
بس��يار باال و قابل توجه و تعيين كننده است. وي 
با اشاره به ميزان اموال بابك زنجاني در خارج  از 
كش��ور گفت: زنجاني جزو س��رمايه داران بزرگ 
دنياست، ولي ما به دنبال پول خودمان هستيم و 

كاري به سرمايه هاي وي نداريم. 
عضو ناظ��ر مجلس در س��تاد مبارزه با مفاس��د 
اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه طلب نظام 
از زنجاني به چه ميزان اس��ت، گفت: 2 ميليارد و 
350 ميليون يورو طلب داريم. وي افزود: در ژنو 1 
آنها 550 ميليون دالر مجوز دريافت داده اند كه 
حتي به يك ميليارد دالر هم نرس��يد اما اين رقم 
2 ميليارد و 350 ميليون يورو است كه رقم واقعاً 

بسيار بااليي است. 

شناورهاي تندرو س�پاه با استفاده از موش�ك 200 كيلومتري 
»ق�ادر« مي توانن�د اه�داف درياي�ي از جمل�ه ناوچه ه�ا 
و ناوه�اي جنگي و اهداف س�احلي دش�من را منه�دم كنند. 
شناورهاي تندرو نيروي دريايي س��پاه با به كارگيري موشك هاي 
كروز با بردهاي مختلف، يكي از مهمترين عوامل بازدارنده ايران در 
خليج فارس و آب هاي جنوبي كش��ور محسوب مي شوند. استفاده 
از موشك هاي كروز نور، نصر و ظفر روي س��امانه هاي شناوري در 
گذشته مورد اس��تفاده و بهره برداري قرار گرفته و پيش از اين نيز 
گزارش هاي متعددي از ب��ه كارگيري اين موش��ك ها و نيز نصب 
موشك هاي جديد سنگين با بردهاي به مراتب بيشتر از نور و نصر 

روي شناورهاي تندرو نيروي دريايي سپاه ارائه شده بود. 
در همين ارتباط س��ردار دريادار عليرضا تنگس��يري، جانش��ين 
فرمانده نيروي دريايي سپاه در گفت وگو با فارس در اين باره گفت: 
موش��ك هاي كروز »قادر« نيز در شناورهاي تندرو ندسا نصب و به 

كارگيري شده است.
 بنا بر آنچه در روز رونمايي از موش��ك قادر اعالم شد، اين موشك 
كروز دريايي ب��ا برد بيش از 200 كيلومتر و قابليت آماده س��ازي و 
واكنش س��ريع مي تواند اهداف دريايي از جمله ناوچه ها و ناوهاي 
جنگي و اهداف س��احلي دش��من را منهدم كند. پ��رواز در ارتفاع 

پايين، قابليت تخري��ب باال، وزن كم و 
دقت عمل در انهدام اهداف مورد نظر از 
ويژگي هاي موشك قادر است. موشك 
قادر قابليت شليك از ساحل و از روي 
شناور با كالس هاي گوناگون را دارد و 
با تجهيز نيروي دريايي ارتش و سپاه به 
اين موشك پيشرفته توان عملياتي اين 

نيروها به نحو قابل توجهي افزايش يافته است. 
اين موشك با توجه به قابليت هاي بااليي كه دارد چندي پيش نيز 
روي جنگنده هاي ارتش نصب شد و نشان داد كه »قادر« مي تواند 
از ساحل، جنگنده و شناور شليك شود. به گفته دريادار تنگسيري 
بالگردهاي MIL17 سپاه نيز هم اكنون به موشك هاي كروز 120 
كيلومتري »نور« و بالگردهاي كوچك 206 نيز به موشك هاي كروز 

برد كوتاه »نصر« مجهز شده اند. 
      آغاز رزمايش مشترك نيروي دريايي ايران و عمان

خبر ديگري به نقل از خبرگزاري ها حاكي است رزمايش مشترك 
امداد و نج��ات نيروي دريايي اي��ران و عم��ان در آب هاي عمومي 
عمان آغاز شد.  ناوگروه امداد و نجات جمهوري اسالمي ايران كه از 
جمعه گذشته در بندر سلطان قابوس مسقط حضور دارد به همراه 

ناوهاي امدادي نيروهاي مسلح سلطنت عمان، چهارمين رزمايش 
مشترك امداد و نجات نيروي دريايي دو كشور را در آب هاي عمومي 
سلطان نش��ين عمان آغاز كرده اند. معاون عمليات نيروي دريايي 
ارتش در اين رابطه گفت: در اين رزمايش، ناوگروه جمهوري اسالمي 
ايران شامل ناوشكن الوند، ناو موشك انداز شمشير، ناو لجستيكي 
بوشهر و بالگرد AB212 از نيروي دريايي ارتش و يدك كش سفير 

3 حضور دارند. 
دريادار جره افزود: اين ناوگروه در دو روز قبل جلس��ات هماهنگي 
و برنامه ريزي را با ناوگروه كش��ور عمان انجام داد كه در اين دو روز 
بازديدهاي دوجانبه و مسابقات ورزشي و قرآني نيز صورت گرفت. 
وي همچنين اظهار كرد: هم اكنون يگان هاي شركت كننده ايراني و 

عماني در اين منطقه عمليات امداد و نجات را تمرين مي كنند.
 دريادار ج��ره اضافه كرد: در مرحله اول اي��ن رزمايش تمرين هاي 
تاكتيكي نظير تمرين س��وخت گيري در دريا، مانور تغيير آرايش، 
اس��كورت كاروان، مخابرات در دريا، عمليات يدك و تمرين لنگر 
انداختن در ص��ورت بندي انجام ش��د و در مرحل��ه دوم تمرينات 
تخصص امداد و نجات انجام مي ش��ود كه واكنش سريع در مقابل 
س��وانح دريايي و نجات ش��ناور و نجات نيروهاي نيروي انس��اني 

آسيب ديده از اهداف اين مرحله رزمايش است. 

ارزش اموال داخلي بابك زنجاني مشخص شد

بدهي 2 ميليارد و 350 ميليون يورويي زنجاني به كشور

جانشين فرمانده نيروي دريايي سپاه خبرداد

تجهيز شناورهاي سپاه به موشك 200كيلومتري ضد ناو

كبري آسوپار

روحاني نقاط مثبت قطعنامه  پارلمان اروپا را دسته بندي كرد
در ديدار جمعي از نمايندگان مجلس 

دفاع رئيس جمه��ور از قطعنامه ض��د ايراني 
اتحاديه اروپا؛ اين نخستين برداشتي بود كه از 
سخنان ديروز رئيس جمهور در ديدار نوروزي 
با نمايندگان مجلس در اذهان متبادر مي شد. 
اين در حالي اس��ت كه اگرچ��ه رئيس جمهور 
روحاني در ال به الي سخنانش آخرين قطعنامه 
ضد ايراني اتحاديه اروپا را محكوم كرده است 
اما بخش��ي كه وي بر مثبت بودن بندهايي از 
اين قطعنامه تأكيد مي كند بيش��تر در اذهان 

عمومي نمود پيدا كرده است.  
ام��ا تأكيد رئيس جمه��ور بر ن��كات مثبت   از 
محتواي قطعنامه ضدايراني اتحاديه اروپا   در 
حالي است كه همزمان با صدور اين قطعنامه 
موج گسترده اي از محكوميت اين رفتار اتحاديه 
اروپا در ميان مسئوالن كشور آغاز شد و كار را تا 
آنجا برد كه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
با ارائه طرحي دوفوريتي به صحن بهارس��تان 
خواس��تار توقف كامل مذاكرات هس��ته اي از 
سوي جمهوري اسالمي شدند. مذاكراتي كه 
حاال جزئي از آبروي اتحاديه اروپا و غرب شده 
و متوقف شدن آن به معناي ثبت يك شكست 
بزرگ ديپلماتي��ك در پرون��ده اتحاديه اروپا 

محسوب مي شود. 
در اي��ن ميان ج��داي از قوه مقننه، دس��تگاه 
قضايي و نيروهاي مس��لح و س��اير نهادهاي 
داخلي نيز واكنش هايي تن��د به اين قطعنامه 
ضد ايراني نشان دادند و نكته جالب آنجاست 

كه محمدج��واد ظريف، مس��ئول دس��تگاه 
ديپلماس��ي دولت روحاني نيز ب��ه خاطر اين 
اقدام ضدايراني اتحاديه اروپا حمله اي جدي به 
طرف هاي مذاكره اروپايي كرده و حتي تهديد 
كرده كه ديگر اجازه حضور هيئت هاي اروپايي 
را در ته��ران نخواه��د داد. ظري��ف همچنين 
عنوان كرده كه پارلمان اروپا در شأن و جايگاه 
اخالقي نيس��ت كه بتواند در رابطه با وضعيت 
ديگر كش��ورها اعالم نظر كند. اي��ن پارلمان، 
جايگاهي اندك در مناسبات درون اروپايي و 
بسيار حاشيه اي در مناسبات بين المللي دارد و 
بنابراين در موقعيتي قرار ندارد كه بدان توجه 
چنداني شود و در سطح و حدي نيست كه اين 

ميزان در مورد آن بحث شود. 
   روحاني چه گفت؟

اما آن گفته اي كه باعث ايجاد حاشيه اي تازه 
براي دولت تدبير و اميد شده است، در جريان 
مالقات نوروزي حسن روحاني رئيس جمهوري 
با جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، 
مسئوالن دولتي و فعاالن سياسي عنوان شده 
است. روحاني در اين ديدار ابتدا بر اينكه دولت 
مصمم است تورم را در سال جاري به 25 درصد 
كاهش دهد تأكيد كرد و گفت: تالش ما ايجاد 
رونق اقتصادي همزمان با اجراي مرحله دوم 

هدفمندي يارانه هاست. 
رئيس جمهور ابراز اميدواري كرد اجراي مرحله 
دوم هدفمندي يارانه ها، منجر به تحقق اهداف 

مهم دولت و مجلس از هدفمندي يارانه ها در 
سال جديد، نظير متعادل كردن مصرف انرژي، 
افزايش توليد، اشتغالزايي، ارتقاي نظام سالمت 

و حفاظت از محيط زيست شود. 
رئيس جمه��وري اف��زود: اگ��ر تع��داد قابل 
مالحظه اي در اين مرحله براي دريافت يارانه 
ثبت نام نكنند، منابع بيشتري در اختيار دولت 
براي دس��تيابي به اهداف عالي نظام و كمك 
به افراد نيازمند قرار مي گي��رد و وظيفه همه 
نماين��دگان مجلس ش��وراي اس��المي، افراد 
صاحب نظر و اصحاب رسانه هاست كه در اين 
روزها واقعيت مس��ائل را توضي��ح دهند. وي 
با بيان اينكه در ماه هاي پاياني س��ال 1392 
شاهد كاهش تورم بوديم، اظهار داشت: »ميوه 
ممنوعه« در دولت يازدهم استقراض از بانك 
مركزي و جلوگيري از افزايش پايه پولي كشور 
بوده است و اميدواريم امسال مردم ايران شاهد 
آرامش، رفاه و عزت بيشتر در همه حوزه ها به 

ويژه در بخش اقتصادي باشند. 
رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنانش 
با اش��اره به توس��عه تعامالت با جهان گفت: 
مذاكرات دستگاه ديپلماسي كشور با طرف هاي 
خارجي براي دس��تيابي به تواف��ق جامع در 
خصوص مس��ائل هس��ته اي پيچيده و دشوار 
است ولي با اميدواري به پيش مي رويم، گرچه 
برخي تالش ها در جهت تخريب اين تعامالت 

صورت مي گيرد. 

اما روحاني در حالي كه با اش��اره به قطعنامه 
اخير پارلمان اروپا در قبال ايران، گفت  از نظر 
دولت جمهوري اس��المي ايران اين قطعنامه 
فاقد ارزش اس��ت و پارلمان اروپ��ا كوچك تر 
از آن اس��ت كه بخواهد به ملت ب��زرگ ايران 
توهين كند، ب��ه يكباره روي تند س��خن را از 
 اروپا به سوي منتقدان داخلي چرخاند و گفت:
 »  درچهار سال گذشته 60 قطعنامه با ادبياتي 
تندتر از قطعنامه اخير توسط اين پارلمان عليه 
ايران صادر ش��د كه هيچ ارزشي نداشت و در 
خصوص آن سرو صدايي هم نشد. خوشبختانه 
امروز به واس��طه آرامش و ش��فافيت حاكم بر 
فضاي سياس��ت خارجي كشور، كوچك ترين 
اهانتي به وضوح شنيده و البته ملت ما در برابر 
سخنان موهن موضع مي گيرد.«  رئيس جمهور 
س��پس بخش هايي از قطعنام��ه را كه به نظر 
وي مثبت مي آمد، دسته بندي كرد و گفت: » 
قطعنامه پارلمان اروپ��ا داراي بندهايي نظير 
تأكيد بر مذاكره و بهره گيري صرف از راه حل 
سياسي بر س��ر برنامه هس��ته اي است كه به 
وضوح در تض��اد با نظ��ر برخ��ي دولتمردان 
امريكايي مبن��ي بر »وجود هم��ه گزينه ها بر 
روي ميز اس��ت«، مي باش��د.  تأكيد بر توسعه 
همكاري ها با ايران، اس��تقبال از توافق موقت 
هسته اي و تالش براي دستيابي به توافق دايم 

از نكات مثبت اين قطعنامه است.« 
     قطعنامه اي بي ارزش با نكاتي مثبت؟

حال پس از اين گفته ه��اي رئيس جمهور اين 
سؤال مطرح مي شود كه به راستي قطعنامه اي 
كه به زعم دكت��ر روحاني فاقد ارزش اس��ت، 
چط��ور مي توان��د در داخلش ن��كات مثبتي 
داش��ته باش��د و اصوالً چرا در ي��ك قطعنامه 
بي ارزش فردي در ح��د رئيس جمهور كه بايد 
كياس��ت و سياس��ت بااليي به خرج دهد، در 
جست  وجوي نكات مثبت برآمده است؟ و آيا 
طرح اين موضوع به معناي رسميت بخشيدن 
به قطعنامه ضد ايراني اتحاديه اروپا نيس��ت؟! 
قطعنامه اي كه نه تنها جمهوري اسالمي را بار 
ديگر با اتهامات حقوق بشري روبه رو مي كند 
بلكه با بازگشايي پرونده انتخابات سال 88، بار 
ديگر در تالش براي روح بخش��يدن به جنازه 

تقلب است. 
در همين حال نكته مهم تري كه در س��خنان 
رئيس جمهور مي توان ديد اس��تفاده ابزاري از 
اين قطعنامه براي هجمه به دولت هاي گذشته 
اس��ت، طوري ك��ه رئيس جمهور مي كوش��د 
دولت هاي گذشته را متهم به سكوت در برابر 
قطعنامه ها و تحريم ها كند. اين در حالي است 
كه دولت گذش��ته و مسئوالن كش��ور در آن 
دوران اگرچه هيچ اهميتي براي قطعنامه هاي 
ضد ايراني طرف هاي غربي قائل نبودند اما در 
عين حال هميشه با واكنش هاي مختلف صدور 

اين قطعنامه ها را محكوم كرده اند. 

   دفاعي

    خبر

جعفر تكبيري 
   گزارش يك


